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Puterea Forever este puterea dragostei
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Mesajul Fondatorului Companiei

a
e
r
e
ut

P

e
n
a
m
u
i
i
r
e
g
n
i
t
a

Atunci când părintele își ține copilul prima oară în brațe,
ia naștere o legătură care îi unește pentru totdeauna.
De-a lungul vieții, atingerea continuă să fie o parte
esențială din cele mai importante momente care ne
formează ca oameni. O îmbrățișare liniștitoare, o atingere
prietenoasă pe umăr sau o strângere de mână, fiecare
are puterea de a consolida încrederea, inspiră siguranță
și creează o legătură profundă cu cei din jur. Atingerea
este o parte esențială a experienței umane.
Acum mulți ani, când am înființat Forever,
știam că atingerea umană va fi o parte vitală
din fiecare aspect al afacerii noastre. Mâinile
noastre nu s-au conectat doar cu pământul,
ci și cu toți ceilalți, din întreaga lume.
Sunt mândru că după toate aceste decenii,
practica atingerii umane rămâne o
componentă vitală în tot ceea ce facem.
Angajații noștri de pe plantații au o grijă
deosebită pentru plantele noastre și culeg
fiecare frunză de aloe cu mâna. Fiecare
frunză este apoi filetată cu grijă pentru a ne
asigura că la voi ajunge cel mai pur și de
calitate gel de aloe.

face ca atât de mulți oameni din jurul lumii
să se simtă conectați la produsele noastre.
Cu cât acordăm mai multă atenție plantelor
noastre de aloe, cu atât mai aproape de
perfecțiune sunt produsele noastre atunci
când ajung la voi.
Sper că te vei gândi la impactul pe care o
atingere îl poate avea. Cu Afacerea Forever,
nu ești nevoit să lucrezi pământul și să
recoltezi frunzele, dar ai oportunitatea unică
să plantezi o altfel de sămânță. Este tipul de
sămânță care încolțește în inima cuiva și
crește în speranță, visuri și realitate.

CU CÂT ACORDĂM MAI MULTĂ
ATENȚIE PLANTELOR NOASTRE DE
ALOE, CU ATÂT MAI APROAPE DE
PERFECȚIUNE SUNT PRODUSELE
NOASTRE ATUNCI CÂND AJUNG
LA VOI.

Oamenii tânjesc după interacțiuni personale
mai mult ca niciodată. Când te gândești la
cât de mult timp petrec oamenii pe
calculatoare sau smartphone-uri, este
simplu să observi ceea ce lipsește. Doar un
simplu telefon sau o strângere de mână
poate schimba modul în care faci afacerea.

Cred cu adevărat că implicarea personală
în modul în care cultivăm și recoltăm aloea
noastră este o parte importantă din ceea ce

Acesta este doar unul dintre lucrurile care
fac Forever atât de diferit. Îți construiești
afacerea cu fiecare persoană în parte, prin
relațiile personale pe care le ai. Cred că vei
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descoperi acest lucru atunci când ieși și
interacționezi cu oamenii față în față – vei
crea o legătură mai puternică.
Construiești încredere și le arăți că merită
timpul tău. Vă provoc pe fiecare dintre voi
să arătați consumatorilor și echipei voastre
cât de mult îi apreciați interacționând
personal cu ei. Construiți relații care merg
dincolo de o simplă tranzacție sau de
interacțiunea virtuală.
Când vine vorba de fabricarea celor mai
bune produse cu aloe de pe piață, calitatea
acestora provine din grija personală. Acest
concept se aplică și în Afacerea ta Forever
și este ceea ce face familia Forever să fie
cu adevărat foarte specială.
Mereu al vostru,

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Mesajul Directorilor Generali
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AŢI ZÂMBIT AZI?
Aţi observat cât de preocupaţi suntem
să găsim răspunsuri corecte atunci
când avem nevoie de lămuriri pentru a
rezolva o problemă? Este o atitudine
folositoare.
Dar la fel de folositoare este și deprinderea
de a pune întrebări în cel mai clar mod
posibil. Pentru că o întrebare formulată
corect conţine cel mai probabil și indicii
pentru răspuns, pe când una greșită ne
face să bâjbâim departe de locul unde
vrem să ajungem.
Marii lideri pe care i-am întâlnit în Forever
știu să găsească întrebările potrivite și în
momentele importante ale carierei, și în
situaţiile dificile de pe parcursul călătoriei
lor. Iar asta îi ajută să aleagă soluţiile și
strategiile de lucru cele mai eficiente.
Surprinzător este însă că ei nu se
mulţumesc să formuleze întrebări doar
pentru aceste chestiuni. Ei au descoperit
că a te întreba singur în fiecare zi cu privire
la anumite detalii te ajută să te corectezi
în ceea ce faci și să-ţi atingi mai ușor ţelul
propus.
De-a lungul timpului, am descoperit că
cele mai bune întrebări de rostit pentru noi
înșine sunt cam de acest fel:
“Ce oportunităţi am azi? Câte dintre ele
sunt atent/ă să folosesc? Care dintre

calităţile, talentele pe care le am sunt cu
adevărat puse la lucru azi? Mă simt bine
cu mine însumi/însămi? E ceva de care mă
tem? Pe ce mă bazez ca să-mi depășesc
teama? Dau ce e mai bun din mine? Îi ajut
pe ceilalţi să-și îmbunătăţească viaţa?
Îmi permit să risc? Care e cel mai curajos
lucru pe care să-l fac acum? Mă distrez
muncind acum? La ce renunţ dintre
lucrurile pe care sunt tentat/ă să le fac azi
și în felul acesta să pot face mai mult din
ce contează cu adevărat pentru ţelurile
mele? Las vorbele negative ale altora să
mă influenţeze? Care sunt greșelile pe
care mi-e greu să le recunosc? Cum mă
recompensez după ce termin ce am de
făcut?”
Şi mai este o întrebare, care nu poate
lipsi în niciun fel din acest dialog cu noi
înșine: “Am zâmbit azi?”. E întrebarea care
ne amintește să facem totul cu bucurie,
pentru că așa ne îmbogăţim încă de pe
drumul care ne conduce la succes. Așa
onorăm darul pe care ni-l face compania și
așa îi sprijinim pe ceilalţi să pornească pe
propriul lor drum și să-l continue cu mult
entuziasm.
Este întrebarea pe care Rex și Gregg
ne-o recomandă de fiecare dată, ca pe
un preţios secret al succesului. A zâmbi
când muncim înseamnă a iubi munca pe
care o facem. Iar a iubi afacerea, a iubi

produsele, a iubi echipa, a iubi Forever
Living Products România ne pune la
dispoziţie motivaţia să atingem de fiecare
dată încă un nivel al performanţei.
Lista întrebărilor pentru noi înșine este
deschisă, se poate mări și mai ales
se poate modifica în fiecare zi, potrivit
punctului în care ne aflăm.
Deocamdată suntem cu toţii în febra
pregătirilor pentru un moment istoric
- Success Day-ul în care sărbătorim
20 de ani de Forever Living Products
România. Vă așteptăm pe toţi să
descoperim împreună cele mai folositoare
și interesante răspunsuri, cele mai
mobilizatoare și necesare întrebări.
Avem cele mai largi zâmbete din câte
există. Vi le dăruim cu tot dragul și vouă,
până când răspunsul la întrebarea “Ați
zâmbit azi?” va deveni cartea de vizită a
vieții voastre împlinite.

Zâmbiți Forever,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. Szőcs Dóra
Country Manageri Forever România

foreverliving.ro
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Mesajul Președintelui Companiei
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Suntem adesea întrebați de motivul pentru care am ales
vulturul să reprezinte Forever. Rex și cu mine credem că
vulturul este simbolul perfect pentru compania noastră
și pentru Forever Business Ownerii din întreaga lume.
Vulturii reprezintă libertatea personală, descoperirea
sinelui și potențialul fără limite de a atinge noi înălțimi.

Cel mai puternic simț al vulturului este văzul.
Un vultur nu are doar o vedere ageră, ci și
un câmp vizual mai larg. El poate vedea
imaginea de ansamblu, dar își restrânge
apoi câmpul vizual pe lucrul care-l
interesează. Ca Forever Business Owner,
succesul nostru depinde de eforturile pe
care le depunem în fiecare zi. Dar abilitatea
noastră de a vedea ne ajută să avem o
privire de ansamblu asupra a ceea ce ne
dorim și ne conduce spre atingerea
stimulentelor, noilor niveluri și a tuturor
celorlalte obiective pe care ni le stabilim.

lungă și nu vreți să renunțați înainte să
ajungeți la cele mai interesante destinații.
Vulturii nu sunt doar puternici, concentrați și
dedicați, sunt și unele dintre cele mai grijulii
păsări. Cu o deschidere a aripilor care
poate ajunge până la 2.5 m, vulturii își
protejează puii de pericolele exterioare.
Gândiți-vă câți oameni puteți lua sub aripa
voastră. Ajutați FBO să aibă grijă de
afacerile lor și veți zbura împreună cu ei
la noi înălțimi.

Curajul este o altă caracteristică pe care
FBO o au în comun cu vulturii. Vulturii nu
doar că zboară la o înălțime mai mare decât
celelalte păsări, dar ating o viteză de până la
aproape 250 km/oră atunci când își
vânează prada. Gândește-te la ce poți reuși
dacă îți urmărești obiectivele cu același
aplomb.

Cu puțin efort, puteți îmbrățișa
caracteristicile vulturului și le puteți aplica
în afacerea voastră. Vedeți întotdeauna
imaginea de ansamblu, scanând mereu
orizontul pentru noi oportunități. Cu toate
acestea, păstrați-vă concentrarea pe țelurile
zilnice, săptămânale, lunare. Țintiţi fiecare
stimulent fără teamă. Şi cel mai important,
aveţi grijă de consumatorii și liniile voastre
inferioare.

Vulturii nici nu renunță prea ușor. Ştiați că
dacă un vultur prinde un pește cu o
greutate prea mare pentru a putea zbura cu
el, înoată până la mal cu peștele trăgându-l
cu ghearele? Rezistența este o trăsătură
valoroasă pe care ar trebui să o îmbrățișați
în afacerea voastră. Sunteți într-o călătorie

Suntem incredibil de mândri că suntem
reprezentați de vultur în Forever. Probabil ați
observat că există câte unul pe insignele
pe care le poartă FBO și echipa executivă.
Primirea unei insigne este unul dintre
multele moduri prin care Forever îi

FOREVER | România & Republica Moldova | Februarie 2019 | 238

recunoaște pe cei care au viziune, care-și
mențin concentrarea pe ce vor și sunt
hotărâți să-și atingă obiectivele.
Acesta este și motivul pentru care avem o
insignă diferită pentru fiecare nivel din Planul
de Marketing, de la Supervizor până la
Diamant Centurion. Fiecare insignă
reprezintă un pas esențial în călătoria
voastră, împreună cu recunoașterea pe
care o meritați pentru că ajungeți acolo.
Pe măsură ce vă continuați călătoria
Forever, sper ca vulturul de pe insignele
voastre să vă amintească mereu de toate
calitățile pe care le-ați folosit pentru a ajunge
unde sunteți astăzi și să vă motiveze să
reușiti și mai mult.
Fiți inspirați de vultur și amintiți-vă – cu cât
vă deschideți mai mult aripile și îi ajutați pe
ceilalți, cu atât veți avea mai mult succes.
Continuați să zâmbiți,

Gregg Maughan
Președinte, Forever Living Products

Stimulent Forever

5

s
a
p
r
u
g
n
i
s
n
u
s
a
e
l
c
i
Eșt lare și suc
b
u
d
de

Ți-ai dublat punctele din decembrie și ai avut minimum 1 pc personal în luna ianuarie?
Ești foarte aproape de unul dintre cele trei niveluri de calificare ale stimulentului
”Dublează-ți punctele, dublează-ți succesul în 2019”.
Tot ce trebuie să mai faci este ca în februarie să îți dublezi
punctele din ianuarie și să te asiguri că ai minimum 1 pc în
nume personal.

Ce poți obține? O afacere în creștere, venituri mai mari, o
echipă solidă, recunoaștere și alte surprize, în funcție de
nivelul la care te-ai calificat, astfel:

Nivelul 1 (2-8 p.c.)

Nivelul 2 (8-16 p.c.)

Nivelul 3 (peste 16 p.c.)

 o invitație pentru o persoană la
Success Day-ul din 25 mai, de la
Brașov, unde vom aniversa 41 de ani
ai companiei
 diplomă de merit
 recunoaștere specială pe scena
evenimentului din 25 mai, în prezența
invitatului nostru de onoare, Forever
Business Owner-ul numărul 1 din
întreaga lume Forever, Rolf Kipp,
Dublu Diamant Manager, primul și,
până în prezent, singurul Diamant
Eagle Manager din istoria companiei,
membru executiv GLT (Global
Leadership Team)

 o invitație pentru două persoane
la la Success Day-ul din 25 mai, de la
Brașov, unde vom aniversa împreună
41 de ani ai companiei
 recunoaștere specială pe scena
evenimentului din 25 mai, în prezența
aceluiași invitat de onoare, Rolf Kipp
 diplomă de merit
 un tricou și o cană personalizate,
ediție limitată creată exclusiv pentru
calificații la acest stimulent

 toate premiile acordate nivelului 2,
plus
 scrisoare de felicitare
personalizată din partea fondatorului
companiei, Rex Maughan
 acces exclusiv la sfaturi de
business cu efecte dovedite de-a
lungul timpului, pe care ți le va
dezvălui, special ție, cel mai de succes
Forever Business Owner din lumea
Forever, Rolf Kipp, într-un webinar
special, în luna martie, dedicat
calificaților la nivelul 3

Noi, împreună cu echipa
și Sponsorul tău, te
susținem, indiferent care
e visul pentru care lucrezi
și dezvolți afacerea
Forever. Abia așteptăm să
îți sărbătorim succesul!

foreverliving.ro
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NOU - Sonya daily skincare system
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Vești bune în luna iubirii. Tenul mixt și-a găsit perechea Forever. Conceput special
pentru un ten care oscilează între gras și uscat, Sonya daily skincare system este
cea mai nouă și căutată gamă de îngrijire a pielii. Bogat în Aloe vera, ingredientul
nostru vedetă, și alte extracte din plante speciale, sistemul ideal pentru ten mixt
acționează exact acolo unde pielea ta are nevoie.
Există trei tipuri de piele: uscată, grasă și mixtă. Cel mai ușor mod prin care identifici ce tip de piele ai este să studiezi, timp de câteva ore,
aspectul tenului după ce te-ai spălat pe față.
 Tenul uscat este lipsit de strălucire – pielea este crăpată, solzoasă, se exfoliază constant
 Tenul gras este lucios și cu aspect încărcat – îl identifici ușor urmărind cu atenție zona T - frunte, nas și bărbie
 Tenul mixt îmbină caracteristicile primelor două tipuri
Vestea bună este că, indiferent de tipul de piele pe care îl ai, noi, la Forever Living Products avem produsele ideale pentru ca tu să te bucuri
de un ten perfect și strălucitor în fiecare zi.
Dacă pentru tenul matur avem gama infinite by Forever, care a făcut senzație în întreaga lume și a fost premiată pentru performanță,
iar pentru tenul cu nevoi specifice am lansat gama Targeted Skincare, a venit rândul tenului mixt să își afle partenerul ideal de îngrijire.
Sonya daily skincare system este format din produse cu efecte dovedite științific, cu acțiune sinergică, și folosește un sistem de livrare
a gelului care conduce aloea, substanțele hidratante și ingredientele botanice direct în piele, acolo unde este mai mare nevoie de ele.

1. REFRESHING GEL CLEANSER
Renunță la săpunurile tradiționale în favoarea acestui gel blând de curățare a
tenului, care nu usucă pielea. Refreshing gel cleanser folosește un sistem de
livrare a gelului care a fost infuzat cu aloe și ingrediente botanice puternice,
pentru a-ți hrăni pielea în timp ce o curăță delicat de impurități sau reziduuri.
Aceste efecte se datorează combinației inedite de agenți de curățare și
hidratare, printre care se remarcă uleiul presat la rece din baobab – premiat
pentru acizii grași nesaturați cu care hrănește. Extractul din fructul Acacia
concinna, care se regăsește în junglele tropicale din Asia, este un agent
natural de curățare - îndepărtează celulele moarte, impuritățile și urmele
de machiaj și oferă o experiență completă și delicată de curățare a tenului.
Conține, de asemenea, și antioxidanți puternici precum aminoacizi din mere
și hidroxiacetofenonă.
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NOU - Sonya daily skincare system
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2. ILLUMINATING GEL

3. REFINING GEL MASK

4. SOOTHING GEL MOISTURIZER

Strălucirea și luminozitatea tenului tind să
se estompeze pe măsură ce trec anii. Însă
nu este obligatoriu să se întâmple acest
lucru. Illuminating gel reface țesuturile
și redă tenului suplețea, tinerețea și
strălucirea naturală. Datorită peptidelor
încapsulate în gelul cu absorbție rapidă,
prin tehnologia de ultimă oră folosită,
formula acestui produs transportă
ingredientele direct în piele.

Probabil că ai auzit numeroase persoane
vorbind despre așa numitul somn de
frumusețe. Ştiai că poți obține același
efect proaspăt și revigorat al tenului și cu
ajutorul unei măști?

La prima vedere, poate părea o simplă
loțiune, dar de fapt este un gel minunat,
care pur și simplu se topește în piele. Bogat
în extracte vegetale și ingrediente active,
acest gel se descompune treptat, până
este absorbit complet, lăsând în urmă un
aspect hidratat și proaspăt al tenului.

Mixul unic de alge verzi și brune, care
contribuie la uniformizarea tonului pielii și
la ameliorarea semnelor îmbătrânirii, a fost
combinat cu lipozomi și extracte din florile
de trifoi roșu, pentru a ajuta la reducerea
aspectului porilor dilatați.

Noul refining gel mask este un produs
premium pe piață care hrănește și
uniformizează tonurile pielii atunci când
dormi. Aplică o cantitate generoasă de
mască pe toată suprafața tenului seara,
înainte de culcare, și las-o să acționeze
peste noapte. Spală-te pe față dimineața,
cu apă din abundență, și admiră apoi
efectele în oglindă bucurându-te de un
chip strălucitor.

Prin stimularea funcțiilor naturale ale
pielii în timpul somnului, masca ajută la
restabilirea echilibrului natural al tenului,
controlând uleiurile secretate și oferind
tenului luminozitate. Pentru a potența și
mai mult efectele măștii, am infuzat gelul
cu numeroase extracte vegetale și
uleiuri din semințe de morcovi, de
busuioc, din boabe de soia etc.
Masca se absoarbe rapid în piele,
5. SONYA DAILY SKINCARE SYSTEM KIT
pentru ca tu să beneficiezi de
proprietățile hidratante ale gelului
de Aloe vera, dar și ale extractelor
botanice, precum cel de măr, de
trifoi, de bambus coreean și ale
lemnului dulce, cu efect antioxidant.

Este un produs superhidratant, cu
ingrediente selectate special, care nu lasă
pielea încărcată și o hrănesc în profunzime.
Extractele din plante și uleiurile, inclusiv
extractul de măr, din fruct de rodie, din
smochine, dude, gingko biloba, esteri
de jojoba și uleiul de măsline hidratează
și oferă suplețe tenului tău. Extractul de
beta-glucan din ciuperci calmează și
echilibrează tonul pielii. Am adăugat și
agenți antioxidanți, precum acidul linoleic
și colagenul hidrolizat, care pătrund în piele
și acționează acolo unde este mai mare
nevoie de ei.
Am definitivat formula noastră prin
adăugarea de uleiuri din coji de portocale
și mandarine, mușetel, mușcată, precum
și din fructul de bergamotă, care conferă
prospețime pielii.
Sonya daily skincare system a fost
conceput special pentru pielea mixtă,
care variază între uscat și gras în diferite
proporții. Cu produsele noastre inovatoare,
nu mai ai grija aspectului mereu lucios sau
a exfolierii pielii, deoarece tenul tău primește
exact hrana de care are nevoie pentru a-și
păstra prospețimea și echilibrul în fiecare zi.

De ce să alegi unul când poti să le ai pe toate la un loc?
Fiecare trusă Sonya daily skincare system conține:
1 - Sonya refreshing gel cleanser (gel demachiant cu efect de împrospatare) – 118 ml
1 - Sonya illuminating gel (gel iluminator) – cantitatea netă 28,3 g
1 - Sonya refining gel mask (mască-gel pentru redefinire) – 59 ml
1 - Sonya soothing gel moisturizer (gel hidratant și calmant) – 59 ml

foreverliving.ro
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#FGR19

își așteaptă
calificații

În perioada 5-12 mai, Forever ne poartă pașii spre Raliul Global din Stockholm
- unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa. Cunoscut și ca “Veneția
Nordului”, orașul suedez este format din 14 insule, are o istorie bogată și
impresionantă, care se îmbină armonios cu modernismul, în peisaje de-a
dreptul năucitoare.
Plin de culoare, elegant, viu și captivant –
Stockholm reprezintă destinația ideală pentru
întâlnirea Forever Business Ownerilor de top din
toată lumea. Este considerată o metropolă unică
în lume, potrivindu-se perfect cu spiritul Forever
și cu un Raliu care se anunță mai spectaculos ca
niciodată.

Calificații României la Raliul Global și la
Chairman’s Bonus sunt așteptați să-și
primească răsplata binemeritată a muncii și să
experimenteze satisfacția succesului la cel mai
înalt nivel.
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#FGR19

CALIFICAŢI RALIUL GLOBAL

CALIFICAŢI CHAIRMAN’S BONUS

5.000 p.c.

Nivelul 2

Aurel & Veronica Meșter

2.500 p.c.
Gizella & Marius Botiș
Maria Pop
Vajda Katalin
Daniel & Maria Parascan
Marius & Milentina Marcus
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Camelia Dincuţă
Ionuț & Georgiana Stroe
Nagy Ernő & Irma

1.500 p.c.
Romina Doran
Ramona Vingan
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Smaranda Sălcudean
Gajdo Olivia
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Derzsi Etelka & Sámuel
Kele Mónika
Csoma Josif & Melinda
Mircea & Dana Olariu
Felicia & Siminel Sumanariu
Valentin & Adriana Nițu
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Aurel & Veronica Meșter

Nivelul 1
Gizella & Marius Botiș
Vajda Katalin
Maria Pop
Daniel & Maria Parascan
Vasilica & Dumitru Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Valentin & Adriana Nițu
Viorica & Viorel Moca
Constanţa & Dănuţ Mei-Roșu
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Nagy Ernő & Irma
Marius & Milentina Marcus
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Vă felicităm pe toți, suntem mândri de voi și nerăbdători să vă aplaudăm
împreună cu ceea ce credem că va fi cea mai mare și frumoasă echipă a
României de până acum, pe 10 și 11 mai, în Globe Arena, acolo unde spiritul
Forever va răsuna mai puternic ca niciodată.
foreverliving.ro

10 Luna Iubirii

Luna iubirii ne dă întâlnire cu dragostea și modurile
prin care ne arătăm recunoștința și aprecierea
pentru cei dragi.
Cele mai frumoase cadouri sunt cele trăite și
împărtășite cu familia, cu echipa, cu prietenii
– pentru că iubirea este liantul succesului în
compania noastră. Forever rămâne o sursă de
inspirație inepuizabilă de daruri pentru iubirea pe
care o porți persoanelor speciale din viața ta.
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De la produse de o calitate excepțională la un stil de viață sănătos și până
la oportunitatea de a dezvolta o afacere, fiecare îndragostit Forever se
regăsește din plin în produsele companiei noastre.
foreverliving.ro
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Vict interior

12 Forever Afacere

În ciuda vremii nefavorabile, în care ploaia înghețată își făcea de cap, am
ieșit totuși zilele trecute, la alergarea de dimineață. ”Dacă alergați și în
condițiile astea, înseamnă că sunteți... periculos” mi-a spus un vecin, pe
lângă care treceam. ”Chestie de echilibru” a fost răspunsul meu, primele
cuvinte care mi-au venit în minte. Și m-am întrebat apoi... ce am vrut să
spun cu asta?
Sigur că într-o primă instanță era
vorba de lupta cu ghețușul de pe
drum. Dar mi-am dat seama că exista
și o a doua valență a cuvintelor mele.
Condițiile meteo nu erau favorabile,
aparent, alergării în aer liber. Cu
toate astea, am ieșit pe stradă, am
”încercat” gheața și mi-am dat seama
că se poate alerga. Mi-am impus să
gândesc și mi-am învins temerile,
presupunerile care, în mod normal,

m-ar fi făcut să stau în casă. Am
“echilibrat” așteptările cu realitatea,
trecând cu ajutorul voinței peste o
barieră închipuită.
Abilitatea de a face acest lucru
este specifică doar omului. Doar
el este capabil, spre deosebire de
regnul animal, să fie conștient de
însuși procesul gândirii. Se numește
conștiință de sine. De aceea, putem
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examina paradigmele, modelele
noastre de gândire, pentru a stabili
dacă ele sunt reale sau dacă sunt un
rezultat al condiționării și al situației în
care ne aflăm.
O aplicație extraordinară a acestei
funcțiuni a omului este capacitatea
de a se depăși pe sine însuși. Fiecare
dintre noi este conștient de poziția
în care se află, de cea în care și-ar

Forever Afacere 13

dori să ajungă și de lucrurile pe care
trebuie să le facă pentru a ajunge
acolo. Dar pentru a o face e nevoie
de voință, de disciplină, de energie.
Iar toate acestea vin din interior.
Soluția pentru a ajunge acolo unde
vrei este ca în fiecare zi să devii o
versiune mai bună a omului care ai
fost ieri. Practic, să fii victorios în lupta
care se dă în interiorul tău, înainte de a
fi victorios în lumea exterioară. Ce poți
face pentru asta?
Nu da vina pe alții. Atunci când
întâmpină o dificultate, mulți oameni
au tendința de a da vina pe o cauză
exterioară. Evoluțiile economice,
influența politică, vremea, o situație
nefavorabilă sau o persoană anume
sunt, de obicei, cauza problemelor
sau a nerealizărilor. De fapt, pentru a
te depăși pe tine însuți, nu da vina pe
cauze exterioare. Caută prima dată în
interior. Şi depășește, pentru început,
propriile bariere. Te tentează să spui
că nu se mai găsesc oameni dornici
să lucreze în network marketing? Dar
ai dat zilnic, în ultimele luni, numărul
de telefoane pe care l-ai stabilit în
planul tău de lucru?
Urmărește-ți deciziile. Autocontrolul
este posibil doar cu ajutorul conștiinței
de sine. Iar primul pas este să
analizezi momentele în care ai luat
decizii contrare promisiunilor pe care
le-ai făcut față de tine. Ai hotărât să
mănânci pe săturate seara trecută,
în ciuda dietei? Când ai luat această

decizie? Şi ce impuls te-a determinat
să o iei? Ce poți face pentru a evita
această situație în viitor?
Acceptă-ți slăbiciunile. Dar nu
acționa conform lor. Ceea ce simți și
gândești nu se află întotdeauna sub
controlul tău 100%. Dar reacția ta la
acestea, da. Adu-ți aminte ceea ce
este cu adevărat important și vei trece
mai ușor peste tentații, comoditate
sau neputință. Transformă-te într-o
versiune mai bună a ta încet, dar
sigur. Spre exemplu, poate că nu ai
memoria suficient de bună pentru a
reține toate caracteristicile și beneficiile
produselor Forever în doar câteva zile.
Acceptă asta, dar hotărăște să citești
în fiecare zi câte 15 minute despre ele,
iar acest lucru te va ajuta sigur să le
cunoști din ce în ce mai bine.

Thomas Edison a încercat peste
1600 de materiale diferite prin care
a trecut curent electric înainte de a
găsi soluția pentru becul electric,
în varianta lui inițială. Cred că este
un bun exemplu pentru campania
#FiiHotărât (#BeResolute), care este
în plină desfășurare în lumea Forever.
Dacă te-ai înrolat în ea, cu un obiectiv
– să treci la următorul nivel în Planul
de Marketing, să devii Eagle Manager,
să te califici la Raliul Global sau, pur
și simplu, să atingi un anumit nivel de
profitabilitate ca FBO – înseamnă că ai
obținut o victorie interioară. Înseamnă
că, precum Thomas Edison, ai luat
decizia de a-ți utiliza toate resursele
de creativitate, energie, imaginație și
efort pentru a atinge scopul stabilit.
Asta înseamnă să fii hotărât!

Schimbă-te azi, nu mâine.
Majoritatea oamenilor se amăgesc cu
gândul că sigur vor pune în aplicare
ceea ce și-au propus, dar ”de mâine”.
Asta le dă scuze pentru ca azi să
nu acționeze încă. Şi se așteaptă ca
mâine să fie alți oameni, care să ia
deciziile corecte și să facă ceea ce
trebuie făcut. Total greșit. Mâine vei
fi același om, dacă nu decizi să fii
mai bun începând chiar de azi. Ți-ai
propus să fii un FBO Activ, dar abia
de luna viitoare? Acționează chiar
de acum, stabilește-ți acest obiectiv
pentru luna aceasta.
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Exer
Obiectivele mari, care-ți oferă recompense serioase (de exemplu să colectezi
un cec Chairman’s Bonus), se ating sacrificând tentațiile mici, care apar zi de
zi. Cum poți, așadar, rezista comodității, unei plăceri imediate sau indulgenței
față de propria persoană?
1. Când ai aceste mici tentații (de exemplu,
să renunți din comoditate la un telefon
pe care trebuie să-l dai unui prospect),
gândește-te că decizia pe care urmează
să o iei presupune să renunți la cea mai
bună variantă a obiectivului tău (și pune un
număr potrivit de zerouri pe acel cec).

2. Închipuie-ți că obiectivul este deja atins
(ești pe scenă și primești cec-ul,
cu suma pe care ți-ai dorit-o).
Imaginează-te bucurându-te de acest
rezultat (ce cumperi, ce investiții faci).

3. Apoi întreabă-te: merită să cedezi micii
tentații? Are rost să renunți la victoria ta pe
termen lung pentru plăcerea trecătoare,
pentru momentul de comoditate la care
ești expus acum?
Alexandru Israil
Specialist marketing

foreverliving.ro
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Shawn Achor, cercetător la
Universitatea Harvard și autor al
bestseller-ului ”Avantajul fericirii”,
susține că tot ce ai învățat până
acum despre relația dintre succes și
fericire este greșit și reprezintă motivul
principal pentru care eșuezi în a-ți
îndeplini obiectivele. Este afirmația
surprinzătoare cu care Shawn și-a
început discursul remarcabil la
evenimentul aniversar de 40 de ani al
FLP, pe scena Raliului Global Forever
din 2018 din Dallas.
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Achor a accentuat faptul că în zilele
noastre ne lovim de o gândire tot mai
greșită, la nivel global – aceea de a
lega fericirea de un anumit țel sau
obiectiv.
Gândește-te puțin. Ai fost cu adevărat
fericit după o promovare în carieră,
după ce ți-ai luat o mașină nouă
sau după ce ai slăbit 10 kilograme?
Nu poți numi asta fericire. Nu
funcționează pentru că este o stare
de euforie temporară. Odată ce obții
astfel de lucruri, îți dorești altele pe
care le corelezi cu starea de fericire.
Şi așa mai departe.
”La Harvard, am observat că
pe măsură ce o persoană își
stabilește obiective de atingere
a succesului pentru următorii
5 ani, nivelul de fericire al
acesteia stagnează. Însă nivelul
de fericire crește atunci când
ajută pe altcineva să-și dezvolte
viața socială, să o inspire și îi
sporește motivele pentru a fi
recunoscătoare”, susține Achor.
Tot el a afirmat că ”Dobândirea
fericirii presupune o schimbare de
mentalitate. Dacă observăm lumea
prin aceleași gânduri prea mult timp,
creierul nostru va păstra modelul de
gândire.”

Achor și echipa sa de cercetători
au descoperit că fericirea poate fi o
alegere. Mai important decât atât,
atunci când alegi să fii fericit, toți
indicatorii succesului se îmbunătățesc
și reușitele își fac loc în viața ta.
El susține că inteligența și abilitățile
tehnice contează în atingerea
succesului doar în proporție de 25%.
Ceilalți 75% sunt dați de optimism,
încredere în sine, relații sociale și
capacitatea de controlare a stresului.
Așadar, conform specialistului, este
mai important să investim în noi, în
atitudinea și modul de gândire, în
dezvoltarea personală și în relațiile cu
ceilalți, pentru că, în cele din urmă,
acestea ne aduc starea de fericire
care potențează succesul.

PUTEREA RECUNOȘTINȚEI
Achor a declarat că el și echipa sa au
petrecut ani în șir cercetând modul
prin care oamenii își pot crește nivelul
de fericire și, implicit, șansele de a
avea mai mult succes. Iar cercetarea
lor a dus la o descoperire uimitoare:
imensa putere a recunoștinței.
”Am rugat un grup de persoane
să scrie pe o hârtie trei lucruri
pentru care sunt recunoscătoare

în fiecare zi. Până în ziua a treia,
oamenii scriau aceleași trei lucruri
de fiecare dată și nu observau
nicio schimbare în viața lor. Însă
dacă te gândești și scrii trei lucruri
diferite în fiecare zi, timp de 21 de
zile, funcționează.”
Specialistul susține că acest exercițiu
antrenează creierul să scaneze zilnic
lucruri bune și aspecte pozitive ale
vieții.
Participanții au scris nu doar câte trei
lucruri pentru care sunt recunoscători
zilnic, ci și de ce. Achor susține că a
scrie motivele este la fel de important
ca a scrie lucrurile pentru care ești
recunoscător.
Exercițiul a arătat că dacă îți
aloci puțin timp zilnic pentru a fi
recunoscător, poți fi mai fericit decât
crezi. De exemplu, o persoană
care este ușor pesimistă poate
deveni mai optimistă în doar 21
de zile. Continuând însă exercițiul
recunoștinței, își poate crește nivelul
de optimism considerabil.
Înainte de aceste descoperiri, circula
o vorbă conform căreia dacă te
naști pesimist, mori pesimist. Testul
recunoștinței a demonstrat însă că
această afirmație este falsă.

Din punct de vedere științific,
fericirea poate fi o alegere, iar
atunci când facem această
alegere, totul în viața noastră
se transformă în mod pozitiv
– educația, vânzările, energia,
productivitatea, performanța
și sănătatea.

foreverliving.ro

16 Club Forever

CLUB100

Felicitări Managerilor și mai sus care,
în luna ianuarie, au acumulat minimum
100 p.c. personale + non-manageriale
(după calificarea la nivel de Manager).

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Vajda Katalin

CLUB60
Dumitru Ionuț Stroe

Felicitări Managerilor și mai sus care,
în luna ianuarie, au acumulat minimum
60 p.c. personale + non-manageriale
(după calificarea la nivel de Manager).

Bucurel & Gyöngyike Ghirdă

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion Liliana Berdan
Daniel & Maria Parascan

Daniela Levărdă & Alexandru Chiș

Csoma Josif & Melinda

Sorban Anna Maria

Elena Moraru

Viorica & Ștefan Roșu

Dr. Cristina & Gabriel Cristache

Constantin & Tania Popa

Silviu Ursu

Pethő Roland Tiberiu

Carina & Sebastian Iacătă

Florica Iacătă

Monica & Cristian Lepădatu
Vasilica & Dumitru Crăciun
Marius & Milentina Marcus
Niculina & Viorel Ciuchea
Garofița & Dan Marin
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Mariana Enii
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ECHIPA FOREVER ESTE MEREU PREGĂTITĂ SĂ TE SUSȚINĂ.
NE POȚI CONTACTA ASTFEL:

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

nPentru informatii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro

Forever Living Products Romania HQ

nPentru informatii legate de produse – infoproduse@foreverliving.ro
nPentru informatii legate de comenzi online/Tel Verde –
suport_comenzi@foreverliving.ro

Forever Living Romania HQ

nPentru informatii legate de situatia punctelor credit –
suport_as400@foreverliving.ro

Forever Living Products Romania

nPentru informatii despre plata bonusurilor, fișe bancare, proceduri de
înregistrare fiscală – suport_contabilitate@foreverliving.ro

Forever Living Products Romania HQ

nPentru alte tipuri de informatii – suport_office@foreverliving.ro

Forever Living Products Romania HQ

www.foreverliving.ro

SEDIU CENTRAL (BUCUREȘTI):
n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.
021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289;
021 222 89 24
aviatorilor@foreverliving.ro
Pentru orice informaţii referitoare la comenzile de produse plasate în
centrul de distribuţie din București, după orele 17:00 puteţi suna la
numărul 0728 88 00 41.
PROGRAM:
Luni - Vineri: 8 - 20; Sâmbătă: 10 – 14.
n În prima zi lucrătoare a lunii: 12:00 – 20:00
(Sâmbătă 10:00 – 14:00);
n Sâmbătă – ultima zi a lunii: 09:00 – 17:00.
PROGRAM DEPARTAMENTE: Luni – Vineri: 9 – 17.
Puteți afla informații complete despre programul și adresele tuturor Centrelor de Distribuție Forever de pe foreverliving.ro.

foreverliving.ro

18 Calificările lunii ianuarie

Calificările lunii ianuarie
Supervizori

Forever Business Owneri care au obţinut 25 de p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Nume

Localitate

Sponsori

Ács Kinga Noémi

Miercurea-Ciuc

Vajda Katalin

Ciprian Arvinte

Brașov

Raluca Mihaela Mare

Lucica Broșteanu

Brașov

Bandi Attila & Izabella

Vasile Cernușcă

Sibiu

Steluța Ciomofoiu

Steluța Ciomofoiu

Sibiu

Adrian & Maria Prie

Elena Cristache

Giroc, TM

Simona Andreea Sirmon

Cristian Cristinoi

Miercurea-Ciuc

Ács Kinga Noémi

Ramona Diana Dragon

Satu-Mare

Elena Moraru

Gina Dumitroiu

Râmnicu-Sărat

Marina Carmen & Vasile Gândulescu

Lavinia Daniela Gaspar

Bustuchin, GJ

Cristina Maria Berbece

Adela Leoncu

Târgu Cărbunești, GJ

Lavinia Daniela Gaspar

Ramona-Mihaela Risti

Giroc, TM

Elena Cristache

Irina Roșca

Târgoviște

Viorica & Ştefan Roșu

Emese Voaideș

Gheorgheni, HR

Doina & Gavrilă Trif

Tatiana Vrabie

Galați

Ştefan Adrian Susanu

Manageri

Forever Business Owneri care au obținut 120 pc în 2 luni calendaristice consecutive sau
150 pc în 3-4 luni calendaristice consecutive.

Nume
Rafael-Valer Loghin
Ioana Dana Marin

Localitate
Călan, HD
Cluj-Napoca

Sponsori
Kele Mónika
Garofița & Dan Marin

BUCURĂ-TE

în continuare de oferta

1+1 GRATUIT
la PRO X2

Îi felicităm şi le dorim mult succes şi calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor din luna ianuarie!
Lista completă a calificaţilor la acest nivel va fi disponibilă în varianta online a revistei, care este disponibilă în contul fiecărui FBO, pe www.foreverliving.com, în secţiunea Noutăţi.

Top 20 p.c. non-manageriale

Vajda Katalin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vajda Katalin
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Daniel & Maria Parascan
Dumitru Ionuț Stroe
Elena Moraru
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Silviu Ursu
Carina & Sebastian Iacătă
Csoma Josif & Melinda

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vasilica & Dumitru Crăciun
Marius & Milentina Marcus
Monica & Cristian Lepădatu
Garofița Marioara & Dan Radu Marin
Niculina & Viorel Ciuchea
Alina Modiga & Cătălin Dimache
Daniela Levărdă & Alexandru Chiș
Liliana Berdan
Pethő Roland Tiberiu
Constantin & Tania Popa

TOP 20 în funcţie de pc non-manageriale realizate în luna ianuarie
Primii 20 FBO (Forever Business Owneri) care au acumulat cele mai multe puncte non-manageriale și au fost Activi în luna ianuarie.
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Senior Manageri

Forever Business Owneri care au 2 Manageri Recunoscuți în prima linie sponsorială.

Nume

Localitate

Sponsori

Dr. Cristina & Gabriel Cristache

Constanța

Iuliana Mirela Popescu

Calificări Globale

Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna decembrie.

Supervizori

Localitate

Sponsori

Aurora Tudorașcu
Cristian Tudorașcu

București
București

Estera Apostu
Aurora Tudorașcu

Asistent Manageri

Localitate

Sponsori

Lavinia Lia Horga
Attila Csaba Dudas

Dumbrăvița, TM
Oradea

Roxana Cristina Filip
Violeta Loredana Gambutan

Manageri

Localitate

Sponsori

Roxana Cristina Filip
Andreia Marinela Deac

Timișoara
Arad

Timár Noémi Magdolna
Dumitru Ionuț Stroe

STIMULENTUL 1

STIMULENTUL 2

Bandi Attila & Izabella

Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Viorica & Neculai Bărdașu

Viorica & Viorel Moca

Camelia Dincuţă

Fiodor Beliman

Valentin & Adriana Nițu

Daniel & Ligia Cifor

Mircea & Dana Olariu

Kele Mónika

Niculina & Viorel Ciuchea

Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu

Rodica & Ghiță Codoban

Iuliana Mirela Popescu

Marian & Dr. Monica Costiță

Felicia & Siminel Sumanariu

Vasilica & Dumitru Crăciun

Dumitru Ionuț Stroe

Csoma Josif & Melinda

Smaranda Sălcudean

Ramona Vingan

Marilena Culișir

Marcela & Ion Şerban

Derzsi Etelka & Sámuel

Szabó József

STIMULENTUL 3

Romina Doran

Szabó Éva

Mircea & Raluca Fage

Marinela Tuţuleasa

Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa

Gizella & Marius Botiș
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Aurel & Veronica Meșter
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Vajda Katalin

Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Andreea Gruia
Carina & Sebastian Iacătă

Top 20 p.c. totale

Aurel & Veronica Meșter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aurel & Veronica Meșter
Vajda Katalin
Maria Pop
Gizella & Marius Botiș
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Daniel & Maria Parascan
Camelia Dincuţă
Marius & Milentina Marcus
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Nagy Ernő & Irma

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Ramona Vingan
Smaranda Sălcudean
Kele Mónika
Carina & Sebastian Iacătă
Romina Doran
Dumitru Ionuț Stroe
Derzsi Etelka & Sámuel
Csoma Josif & Melinda
Constanţa & Dănuţ Mei-Roșu

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna ianuarie
Primii 20 FBO (Forever Business Owneri) care au acumulat cele mai multe pc totale și au fost Activi în luna ianuarie.
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Asistent Supervizori

Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Nume

Localitate

Nume

Localitate

Aghinita Eugenia

Medgidia

Bobic Beatrice Anamaria

Timisoara

Agrigoroaie Tamara

Fantana Mare

Bogdan Sonia Niculina

Lugoj

Alexa Gabriela-Daniela

Constanta

Bogolin Maricuta

Feldru

Amaricai Madalina Maria

Fitionesti

Bogyor Attila

Baraolt

Andone Violeta Camelia

Oradea

Bojan Maria

Satu Mare

Andrici Laura-Camelia

Suceava

Bortis Emanuela-Maria

Ranusa

Andries Viorelia

S.Ilenuta, Rep. Moldova

Bot Oxana

Com. Javgru, Rep. Moldova

Andrisoaia Elena Constantina

Falticeni

Bozga Marica

Bucuresti

Anitoae Cristina

Voluntari

Breaz Corina Maria

Vintu De Jos

Anohina Elena

Chisinau, Rep. Moldova

Breban Simona-Nicoleta

Corni

Apetraritei Elena

Ion Creanga

Bucataru Lavinia

Bogdanesti

Apetroaie Valentina

Com. Boroaia

Budescu Marian

Foltesti

Apostol Marius

Bragadiru

Buica Marta

Oituz

Atudorei Georgiana-Mirela

Dumbravita

Bujoreanu Bogdan

Galati

Babeu Alina Madalina

Lapusnicel

Calin Elena

Chilii

Babii Daniela

Suceava

Calina Maria Cristina

Brasov

Babos Monika Sara

Miercurea Ciuc

Camara Dana

Com. Dofteana

Bacumenco Galina

Ialoveni, Rep. Moldova

Cantaragiu Elena Camelia

Constanta

Badea Ion

R.Hincesti, Rep. Moldova

Catrina Ionelia

Tg-Jiu Gorj

Baesu Liliana

Bogdanesti

Cernat Raluca-Ioana

Bacau

Bagi Mirela

Lazuri

Cernea Radu Ani Emilia

Oradea

Baitar Ingrid-Roberta

Gataia

Cernolev Victor

Chisinau, Rep. Moldova

Baka Eniko

Tg. Secuiesc

Certan Stepanida

Straseni, Rep. Moldova

Balanean Daniela

Baciu

Chifor Smaranda

Pascani

Balanescu Ramona

Motru

Chindris Marisca

Satu-Mare

Balanuca Rodica

Bacau

Chiperi Ana

Bistrita

Balanuca Victoria

Dofteana

Chira Simona

Arad

Barcan Irina

Buhusi

Chiriac Corina

Brasov

Bardasan Marius Adrian

Pantelimon

Chis Steliana

Bistrita

Barna Ligia Eunice

Arad

Cinca Mihaela

Cladova

Barna Simona Florentina

Brasov

Ciocan Ramona Elena

Constanta

Baroti Erika

Ciumani

Ciocoiu Bianca Daniela

Oradea

Batrin Florica Cornelia

Dezna

Cipleu Silvia

Oradea

Beju Victoria Livia

Cluj-Napoca

Ciufu Camelia-Diana

Constanta

Benchea Dorica

Iasi

Cocean Karola Katalin

Baraolt

Benke Anna Emilia

Cristuru Secuiesc

Cocean Richard Samuel

Baraolt

Bente Lorand

Vetis

Cochinescu Calota Lenuta Marcela

Oradea

Biro Nicoleta

Covasna

Coloja Ioan Dan

Timisoara

Blaj Liliana

Donduseni, Rep. Moldova

Coman Adrian

Com. Oniceni

Boancas Rodica

Periam

Constantin Anca Simona

Voluntari
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Constantin Ovidiu

Bacau

Foris Diana Alina

Oradea

Constantinescu-Otcu Otilia

Sadova

Frant Gheorghe-Felix

Baia Mare

Coraci Ramona Florinda

Petrosani

Frinca Ioan

Timisoara

Costan Estera Roxana

Brasov

Frunza Nicoleta Carmen

Bacau

Cotovanu Nicoleta

Buzau

Furtuna Maria

Bacau

Craciun Otilia

Galati

Gal Erika Katalin

Od. Secuiesc

Cretu Mariana

Buhusi

Gal Ildiko Sarolta

Sat Danesti

Croitoru Mariana

Iasi

Galan Adriana

Com. Viisoara

Cucos Ana

Tg.Frumos

Galan Carmen Mariana

Timisoara

Cusniriuc Adrian

Botosani

Garbea Mirela Anca

Craiova

Cusniriuc Anisoara Angelica

Botosani

Gavriloaie Domnica

Bistrita

Cutitaru Natalia

Cimislia, Rep. Moldova

Georgescu Mihaela

Tulcea

Damian Iuliana

Com. Cucuteni

Georgescu Steliana

Magureni

Damoc Angela

Sabaoani

Gheorghe Ana

Bucuresti

David Marioara Gianina

Braila

Gheorghe Aura

Gaesti

Diaconu Cristian

Iasi

Ghitau Adrian

Dorohoi

Dima Elena Adriana

Ploiesti

Gingiu Maria

Rogova

Dincuta Angela

Bucuresti

Gitu Sorina

Tirgu Ocna

Dinica Simona

Gaesti

Gligor Anca Delia

Arad

Dinu Aurelian

Constanta

Gogoasa Eugenia

Constanta

Dosei Florenta

Bucuresti

Gresoiu Nicusor Cosmin

Buftea

Draghici Adrian-Ion

Ploiesti

Grigoras Mihai

Suceava

Dragomir Vasile

Sebes

Grigoras Nicoleta

Ovidiu

Dragos Denisa Maria

Baia Mare

Grigore Anca Andreea

Preutesti

Dragos Mirabela

Satu-Mare

Grigore-Hategan Elisabeta

Capalna

Dragusin Rodica-Elena

Constanta

Grigorovici Mihaela

Galati

Driment Dorina

Stramtura

Hammel Andrea

Tg. Secuiesc

Dumea Viorica

Oradea

Haruta Elena

Bucuresti

Dumitrache George Catalin

Onesti

Hodaian Aurelia

Vulcan

Dumitrascu Elena

Com. Ilisesti

Hofer Rodica

Haieu

Dumitrescu Anca Maria

Bucuresti

Hulpe Elena

Bistrita

Dumitriu Mihaela

Bogdanesti

Ichim Ramona Gabriela

Suceava

Dumitriu Roxana

Bucuresti

Ienci Paraschiva Daniela

Arad

Ene Nicoleta

Craiova

Iftime Ilie-Catalin

Timisoara

Enuta Ana-Maria

Ivanesti

Ilie Cristina Diana

Timisoara

Eremie Ioana Andreea

Ceahlau

Iolu Claudia

Razvad

Fabian Zsolt Ferenc

Sat Sanzieni

Ion Irina Gianina

Tandarei

Ferenc Mihai

Baraolt

Ion Simina

Tirgoviste

Filip Roxana

Bucuresti

Ioncica Liliana Adela

Onesti

Finegari Icob

Dumitra

Ionescu Adrian Catalin

Brasov

Flonta Cornel

Oradea

Ionescu Catalina

Bucuresti

Floreci Florentina

Craiova

Ionescu Isabella Alexandra

Ramnicu Valcea

Forcos Gina

Tirgu Trotus

Iordache Maria

Giurgiu
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Iordan Aurora

Rm. Sarat

Mociar Doina

Diosig

Iorga Gabriela

Dofteana

Moisa Valeria

Iasi

Iorgulescu Simona Maria

Filiasi

Moldovan Florica

Livezile

Iovanescu Cristian Ioan

Timisoara

Molie Iuliana

Botosani

Isfan-Popovici Liliana Simona

Caransebes

Molnar Edit Emese

Targu Mures

Istvan Monica

Tasnad

Molnar Izabella

Saniob

Jercan Stelian Mihai

Giurgiu

Moraru Liviu

Targu Mures

Juncu Ana Maria

Bacau

Moreanu Irina Mihaela

Com. Sabaoani

Kapusan Erna Krisztina

Targu Mures

Morosan Andreea

Fundu Moldovei

Kiss Ana Cosmina

Timisoara

Morosan Olga

Iasi

Kolcsar Hunor Attila

Mihaileni(Simonesti)

Muresan Oana Ligia

Bistrita

Komives Soimita Mirela

Cluj-Napoca

Naconecini Liliana

Bacau

Lakatos Marta

Tg. Mures

Nagy Katalin

Targu Mures

Larion Adrian

Navodari

Nastaca Mihaela

Rasca

Lates Sorina Ionela

Giroc

Nastas Larisa

Chisinau, Rep. Moldova

Lemhenyi Laszlo

Valea Seaca

Nastasie Claudia-Florentina

Craiova

Lieb Monika

Caplem

Nedelcu Ioana-Costinela

Bezdead

Lipou Estera Claudia

Bocsa

Nedelia Elena

Bistrita

Lorincz Szilvia

Odorheiu Secuiesc

Nica Monica

Pascani

Lucaci Petrica

Sagna

Nita Cornelia

Craiova

Lupes Florina

Bacau

Nita Elena

Pietroasele

Lupu Arun-Narcis

Iasi

Nitulescu Alina-Roxana

Timisoara

Luscan Monica Lidia

Bistrita

Novac Tabita

Giroc

Maftei Cicilia

Bacau

Nuta Gheorghe

Com. Podari

Malinapescu Rodica

Tasnad

Olar Gina Maria

Arad

Manu Gina Elena

Bacau

Olteanu Eugen

Brasov

Marcus Daniel

Zalau

Oncsa Ana

Poienile De Sub Munte

Marinescu Ramona Camelia

Lugoj

Oprea Ingrid Adriana

Braila

Matei Andreea Claudia

Baia Mare

Oros Carmen-Daniela

Oradea

Matei Lacramioara-Georgeta

Constanta

Ososchi Gabriela

Bucuresti

Matraguna Cristina

Targu Carbunesti

Pacurar Ximena Monica

Cluj-Napoca

Maxim Anca Ioana

Iasi

Paduraru Alina

Sarata

Maxim Maria

Braila

Padurean Felicia Nicoleta

Pusta

Medelet Ofelia- Marina

Craiova

Pal Eniko

Tg. Secuiesc

Mihai Ana Maria

Rastoaca

Palimaru Monica

Vaslui

Mihalache Sergiu Iulian

Falticeni

Pasca Mirela

Satu Mare

Mihaly Noemi-Veronka

Sfantu Gheorghe

Patrona Elena

Helegiu

Mindrisoru Carmen Gianina

Bacau

Pelin Alina

Giurgiu

Mindru Elena

Brasov

Pelle Henrietta

Oradea

Mirauta Elena

Suceava

Pereu Victoria

Or. Straseni, Rep. Moldova

Misca Marioara

Or. Negresti-Oas

Peter Traian

Osorhei

Moanea Varvara Liliana

Osorhei

Peto Timea

Oradea

Mocanu Maricela

Roman

Pleasa Viorica Violeta

Bragadiru
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Ples Silvia Emanuela

Sighetu Marmatiei

Smercinschi Silvia Nicoleta

Bucuresti

Plesca Cristina

Edinet, Rep. Moldova

Sorohan Iuliana

Vatra Dornei

Plescan Lacramioara

Deva

Spoiala Elena

Com. Dofteana

Plugaru Ilie

Arad

Spridon Roxana

Comanesti

Poenaru Daniela

Sibiu

Stanaringa Carmen

Com. Piscu Vechi

Pongracz Timea

Gheorgheni

Stanciu Tatiana

Com. Lunguletu

Popa Mihaela

Sigmir

Stancu Ioana Mariana

Gorgota

Popa-Marin Carmen

Focsani

Stanean Liana Oana

Zalau

Popescu Liliana

Com. Persinari

Staviri Niculina

Bacau

Popovici Mariana

Utvin

Stefan Ioana Cecilia

Craiova

Prada Daniela Alina

Oradea

Stefanescu Mihaela

Bucuresti

Preda Gizella Eniko Mircea

Brasov

Stefu Anamaria-Loredana

Timisoara

Prejban Ana Maria

Hateg

Stoicescu Alexandra

Bucuresti

Pristavu Ioan Vladut

Bacau

Stoiconi Crinela Lidia

Lipova

Puiu Gabriela

Medias

Strubert Valerica

Arad

Racariu Ana Gabriela

Neamt

Szasz Zoltan Klaudia

Sandominic

Racovitan Sandra

Timisoara

Szekely Margareta

Budila

Radu Raluca

Bucuresti

Tagean Vasile

Bistrita

Raducanu Elena

Matca

Tamasan Liana

Baia Mare

Raica Emilia

Alba Iulia

Temciuc Maria

Criuleni, Rep. Moldova

Repede Ileana

Cluj-Napoca

Tiganila Paulina

Ploiesti

Restea Bianca Emanuela

Sintandrei

Tisaianu Daniela Marilena

Bucuresti

Risti Remus-Constantin

Timisoara

Toma Cati

Galati

Roman Andreea Nicoleta

Lumina

Toma Cornelia

Suceava

Rosca Ana

Bistrita

Tomoiaga Dochita

Manastur

Rosca Doina

Leova, Rep. Moldova

Trofin Cornelia

Pecica

Rosioru Catalina Giorgiana

Com. Vadastrita

Trofin Lidia

Comanesti

Rosioru Roxana Giorgiana

Cermei

Turcanu Mihaela Mariana

Chirnogeni

Roznerita Tatiana

Or. Straseni, Rep. Moldova

Turcu Debora

Floresti

Rus Vasilica Ramona

Parva

Tustean Mirela Alexandra

Livezile

Rusescu Gabriela Liliana

Braila

Ungureanu Vasile

Bogdanesti

Rusu Anamaria

Tg. Mures

Urecheanu Diana

Mun. Chisinau, Rep. Moldova

Rusu Vasilica

Tg. Neamt

Ursu Alexandru

Onesti

Sarbu Marcela

Bucuresti

Ursu Nadejda

Sava Laurentiu

Rm. Sarat

Sat Floritoaia Noua , Rep.
Moldova

Sebestyen Tunde

Tg. Secuiesc

Vadan Irina Ana

Marna Noua

Serban Ion

Cuciulata

Varga Alexandru

Sat Talisoara

Serban Mirela

Craiova

Vede Georgiana

Com. Matca

Seuciuc Tunde

Sat Ojdula

Vese Elena

Timisoara

Simion Gabriel

Vitanesti

Vition Maria

Leova, Rep. Moldova

Simionescu Gabriela Mariana

Constanta

Zaloaga Constantin Iulian

Roman

Sirb Calin

Arad

Zilinschi Zinaida

Chisinau, Rep. Moldova
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